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JAUNĀKIE  PROJEKTI   PAGASTĀ 

Vērēmos darbu uzsāka 
lauku attīstības konsul-

tante 
Zemkopības ministrija sadarbībā 
ar SIA „Latvijas Lauku konsul-
tāciju un izglītības centru” pagā-

jušajā gadā veica būtiskas izmaiĦas novadu lauku 
attīstības speciālistu izvietojumā un darbībā visā 
Latvijas teritorijā, lai veicinātu tieši uzĦēmējdarbī-
bas aktivitātes pieaugumu lauku reăionos. Ar 

2013. gadu Vērēmu pagasta pārvaldē darbu 
uzsāka lauku attīstības konsultante Ineta Dzer-
kale.  

Lauku attīstības konsultantes viens no svarīgā-
kajiem darbības mērėiem - sekmēt uzĦēmējdarbī-
bas aktivitātes pieaugumu lauku teritorijās un at-
balstīt lauksaimniecisko un nelauksaimniecisko 
mazo uzĦēmumu radīšanu un attīstību. Mērėa sa-
sniegšanai izvirzīti vairāki uzdevumi - tikšanās 
organizēšana ar uzĦēmējiem; konsultatīvais at-
balsts attīstības plānu izstrādāšanā un ieviešanā; 
kooperācijas veicināšana starp saimniecībām un 
uzĦēmējiem; produkcijas tirdzniecības veicināša-

na; sadarbība ar skolām, lai ieinteresētu un motivē-
tu jauniešus palikt laukos, norādot uz iespējām 
pārĦemt vai uzsākt uzĦēmējdarbību. Pēc jaunās 
lauku teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināša-
nas programmas, lauku attīstības konsultante 
sniegs informatīvu atbalstu lauksaimniecisko un 
nelauksaimniecisko mazo uzĦēmumu izveidošanā 
un attīstībā, novada teritorijas potenciāla un vaja-
dzību izvērtēšanā, uzĦēmēja resursu kapacitātes un 
attīstības virzienu noteikšanā. Lauku attīstības 

konsultante I. Dzerkale uzsver „Svarīgas ir infor-

matīvo dienu un interešu grupu tikšanās organizē-

šana novadā. Kopīgu pasākumu rīkošana ar vietē-

jiem iedzīvotājiem, uzĦēmējiem, pašvaldību pār-

stāvjiem, skolām, jauniešiem, popularizējot lauku 

dzīves vidi, aktivitātes un uzĦēmējdarbību laukos”.  

Lauku attīstības konsultante aicina iedzīvotājus 
uz konsultācijām otrdienās no plkst.: 8.00 līdz 

12.00 Vērēmu pagasta pārvaldē. 
Darbiem ražīgu un panākumiem bagātu  

Jauno gadu vēlot, 
Ineta Dzerkale, lauku attīstības konsultante 

 

INFORMĀCIJA  LAUKSAIMNIEKIEM 

Apstiprināts projekta iesniegums „Bērnu rotaĜu 

laukuma „Rakari” izveide”  

 2012. gada 10. oktobrī biedrība „Vienota 
Ăimene” sadarbībā ar Vērēmu pagasta pārvaldi 
izvērtēšanai iesniedza projekta „Bērnu rotaĜu lau-
kuma „Rakari”  izveide” iesniegumu ELFLA at-

klātā projektu iesniegumu konkursa pasāku-
mam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzī-
ves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stra-
tēăiju īstenošanas teritorijā" biedrības 

„Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Attīstības 

stratēăijas rīcībā “ Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ar kopēju 
summu 4999,88 LVL. 2013. gada 23. janvārī pro-
jekta iesniegums tika apstiprināts. Projekta kopējo 
izmaksu priekšfinansēšanas avoti: 10% Vērēmu 
pagasta pārvalde – 499,99 LVL, 90% pieprasītais 

publiskais finansējums no ELFLA – 4499,89 LVL. 
 Biedrība „Vienota Ăimene” ar SIA „KSIL 

Baltic” noslēdza līgumu par konstrukciju iegādi un 
uzstādīšanu bērnu rotaĜu laukumam „Rakari”. 
2013. gada maijā SIA „KSIL Baltic” piegādās un 
uzstādīs jaunas, košas bērnu rotaĜu un spēĜu lauku-
ma iekārtas – karuseli ar sēdvietām, šūpoles uz 
atsperes (divvietīgs džips), mājiĦu ar skaitĜiem, 
slīdkalniĦu ZivtiĦa, mašīnu ar slīdkalniĦu, vingro-
šanas kompleksu. Iegādātās konstrukcijas tiks uz-
stādītas Vērēmu pamatskolas teritorijā, tādējādi 
sasniedzot projekta mērėi - izveidot drošu un vieg-
li pieejamu rotaĜu un spēĜu laukumu ikvienam Vē-
rēmu pagasta pirmskolas vecuma bērnam. Jāpie-
bilst, ka Vērēmu pamatskolas rotaĜu laukumā eso-
šā vecās iekārtas tiks saglabātas. 

Sagatavoja N.Bernāne 



NEKUSTAMA  ĪPAŠUMA   ATVIEGLOJUMI  DAUDZBĒRNU  ĂIMENĒM 

2012. gada 18. decembra „Grozījumi likumā 
„Par nekustamā īpašuma nodokli”” nosaka, ka 
sākot ar 2013. gadu daudzbērnu ăimenēm piemē-
rojams nekustamā īpašuma nodokĜa atvieglo-
jums. Daudzbērnu ăimenēm ar vismaz trīs bēr-
niem vecumā līdz 18 gadiem piemērojama ne-
kustamā īpašuma nodokĜa atlaide 50 % apmērā 
no nodokĜa aprēėina attiecībā uz dzīvojamo ob-
jektu – māju vai dzīvokli, kurā ir deklarēti 
daudzbērnu ăimenes locekĜi un minētais objekts 
pieder kādam no ăimenes locekĜiem – vecākiem 
vai bērniem, kā arī tiem piekritīgo zemi. Norma 
tiks piemērota arī gadījumos, ja konkrētajā 
daudzbērnu  ăimenē bērni būs ievietoti kā audžu-
ăimenē vai aizbildniecībā esoši. 

Lai Rēzeknes novada pašvaldība piemērotu 
šo atlaidi par 2013. gadu, nekustamā īpašuma 
nodokĜa maksātājam – daudzbērnu ăimenes lo-
ceklim, kura ăimene 2013. gada 1. janvārī atbilst 
minētajiem kritērijiem (ăimene ar vismaz trim 
nepilngadīgiem bērniem un ăimenes locekĜi dek-
larēti īpašumā, par kuru piemērojams atvieglo-
jums) jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu piemē-
rot nekustamā īpašuma nodokĜa atvieglojumu kā 
daudzbērnu ăimenei.  

Rēzeknes novada pašvaldība, saĦemot perso-
nas iesniegumu, izvērtēs informāciju par daudz-
bērnu ăimenes atbilstību (uz 2013. gada 1. janvā-
ri) nekustamā īpašuma atvieglojuma saĦēmēju 
lokam un pieĦems lēmumu par atvieglojuma pie-

šėiršanu. Ja iesniegums tiks iesniegts līdz nodok-
Ĝa maksāšanas paziĦojuma sagatavošanas datu-
mam, pašvaldība nodokĜa atvieglojumu piemēros 
jau veicot nodokĜa aprēėinu par 2013. gadu, sa-
vukārt, ja šis iesniegums tiks iesniegts vēlāk, pēc 
nodokĜa maksāšanas paziĦojuma sagatavošanas 
datuma, bet vēl 2013. gada laikā, tad pašvaldība 
veiks aprēėinātā nodokĜa pārrēėinu par visu 
2013. gadu un nosūtīs iesniedzējam jaunu, preci-
zētu nodokĜa maksāšanas paziĦojumu. 

Likuma norma paredz, ka, lai 2013. gadā 
saĦemtu nekustamā īpašuma nodokĜa atviegloju-
mu daudzbērnu ăimenei, kopā ar iesniegumu ir 
jāiesniedz dokumenti, kas apliecina nodokĜa 
maksātāja tiesības uz šā atvieglojuma piemēroša-
nu. Rēzeknes novada pašvaldība, pārbaudot ziĦas 
Valsts reăistros, savu iespēju robežās, centīsies 
noskaidrot iesnieguma iesniedzēja tiesības sa-
Ħemt nodokĜa atvieglojumu, bet, ja tas nebūs iz-
darāms, vai arī saĦemtās ziĦas neliecinās par tie-
sībām saĦemt šo atvieglojumu, iesnieguma ie-
sniedzējam būs jāiesniedz dokumenti, kas aplie-
cinātu tiesības saĦemt nodokĜa atvieglojumu 
daudzbērnu ăimenei.  

Iesniegumu var iesniegt Rēzeknes novada 
pašvaldības administrācijā: Rēzeknē, Atbrīvoša-
nas alejā 95, 3. stāvā, 36. kabinetā vai jebkurā no 
Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārval-
dēm. 

Tālrunis informācijai: 64607188 

IZMAIĥAS  SOCIĀLAJĀ JOMĀ  2013.GADĀ 

2013. gadā GMI līmenis vienai personai - 35 lati 
mēnesī 

 Līdz 2012.gada 31.decembrim garantētais 
minimālais ienākuma līmenis pilngadīgai  perso-
nai bija 40 lati mēnesī,  bērnam 45 lati mēnesī.                                
 No 2013.gada 1.janvāra garantētā minimā-
lā ienākuma (GMI) līmenis saskaĦā ar Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.913 samazināts līdz 35 
latiem vienai personai, papildus nosakot, ka katra 
pašvaldība tiesīga noteikt citu garantēto minimālo 
ienākumu līmeni dažādām iedzīvotāju grupām 
līdz 90 latiem mēnesī.  Ministru kabineta 
noteikumu Nr.913 4. punkts nosaka, ka perso-
nām, kurām pabalsts garantētā minimālā ienāku-
mu līmeĦa nodrošināšanai piešėirts līdz 
2012.gada 31.decembrim, Ħemot vērā garantēto 
minimālo ienākumu līmeni, kas bija spēkā līdz 
2012.gada 31.decembrim, pabalsta apmērs netiek 
pārskatīts, ja nav mainījušies citi apstākĜi, kas 

bija par pamatu sociālās palīdzības sniegšana. 
Cilvēkiem ar invaliditāti pašvaldībās 

nodrošinās asistenta pakalpojumu  
    

 No 2013.gada 1.janvāra cilvēki ar I un II invali-
ditātes grupu un bērni ar invaliditāti varēs paš-
valdībā saĦemt asistenta pakalpojumu. Asistents 
palīdzēs pārvietoties ārpus mājokĜa – uz skolu, 
darbu, pakalpojuma saĦemšanas vietu. 

Šo pakalpojumu līdz 40 stundām nedēĜā varēs sa-
Ħemt pieaugušie cilvēki ar I vai II invaliditātes 
grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzi-
numu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, 
un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditā-
ti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas 
kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem fun-
kcionāliem traucējumiem. 
 no 5 līdz 18 gadiem, kuriem vajadzīgs at-



Lai saĦemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar 
invaliditāti vai viĦa likumiskajam pārstāvim dekla-
rētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā 
būs jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešėirt asis-
tenta pakalpojumu. Pieaugušajiem būs jāuzrāda 
VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma 
nepieciešamību, bet bērniem - VDEĀVK atzinums 
par īpašas kopšanas nepieciešamību smagu funkci-
onālu traucējumu dēĜ. 
Asistenta pakalpojums paredzēts galvenokārt cil-
vēkiem ar  pārvietošanās traucējumiem, Ĝoti sma-
giem redzes traucējumiem vai smagiem garīga 
rakstura traucējumiem, kā arī kopjamiem bērniem   
 Asistenta pakalpojums paredzēts galveno-
kārt cilvēkiem ar  pārvietošanās traucējumiem, Ĝoti 
smagiem redzes traucējumiem vai smagiem garīga 
rakstura traucējumiem, kā arī kopjamiem bērniem 
no 5 līdz 18 gadiem, kuriem vajadzīgs atbalsts, 
pārvietojoties ārpus mājokĜa, lai nokĜūtu vietā, kur 
viĦi mācās, strādā, saĦem pakalpojumus. 
 Pakalpojumu līdz 40 stundām nedēĜā ap-
maksās no valsts budžeta līdzekĜiem. Pašvaldības 
sociālais dienests slēgs līgumu ar pakalpojuma sa-
Ħēmēju un asistentu. 
 Asistenta pakalpojumu varēs sniegt ikviens 
cilvēks, kuram ir izglītība, darba vai personiskā 
pieredze, aprūpējot cilvēku ar invaliditāti. 
 Plašāks skaidrojums par to, kā pieteikties 
asistenta pakalpojumam pašvaldībā pieejams LM 
interneta vietnē:www.lm.gov.lv/news/id/4058. 
No 2013.gada 1.janvāra: 
Nestrādājošiem vecākiem dubultosies bērna kop-

šanas pabalsts (no 50 līdz 100 Ls) par bērna 
kopšanu līdz 1 gada vecumam. 

Gan strādājošiem, gan nestrādājošiem vecākiem 
no 30 līdz 100 Ls palielināsies bērna kopša-

nas pabalsts par bērna kopšanu no 1 līdz 
1,5 gadu vecumam. Par bērna kopšanu no 1,5 
līdz 2 gadu vecumam pabalsts paliks 30 Ls 
apmērā. 

 Palielināta piemaksa par dvīĦiem vai vairākiem 
vienās dzemdībās dzimušiem bērniem vecumā 
līdz 1,5 gadam. Piemaksa dubultosies no 50 

līdz 100 Ls mēnesī par katra bērna kopšanu 
līdz 1 gada vecumam, savukārt par bērnu kop-
šanu no 1 līdz 1,5 gadu vecumam piemaksa 
pieaugs no 30 līdz 100 latiem. Abos gadīju-
mos piemaksu izmaksās papildus bērna kopša-
nas pabalsta pamatapmēram vai vecāku pabal-
sta apmēram. 

Par dvīĦu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušu 
bērnu kopšanu vecumā no 1,5 līdz 2 ga-
diem  piemaksa paliks 30 latu apmērā par 
katru bērnu. Arī šo piemaksu vecāki saĦems 
papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmē-
ram vai vecāku pabalsta apmēram. 

Minimālais vecāku pabalsts paaugstināsies no 
63 līdz 100 latiem mēnesī. 

Divkāršosies maternitātes, paternitātes un vecāku 
pabalstu izmaksu griesti. Vecāku, maternitātes 
un paternitātes pabalstu maksimālais apmērs 
dienā būs 23,02 Ls un 50% no summas, kas 
pārsniegs 23,02 Ls.   

 Dubultosies obligātās sociālās apdrošināšanas 
iemaksas gan par vecākiem, kuri kopj bērnu 
līdz pusotra gada vecumam un saĦem bērna 
kopšanas pabalstu, gan par vecākiem, kuri 
kopj bērnu līdz gada vecumam un saĦem vecā-
ku pabalstu. Tas nozīmē, ka palielināsies soci-
ālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju 
apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu 
un invaliditātes apdrošināšanai. Iemaksas 
veiks 20 % apmērā no 100 latiem mēnesī. 

Bezdarbnieka pabalsta saĦemšanas ilgums 
vairs nebūs atkarīgs no cilvēka apdrošināšanas 
stāža un būs 9 mēneši. Bezdarbnieka pabalsta 
izmaksu griesti no 2013.gada gada nemainās. 
Tas nozīmē,  ja aprēėinātā bezdarbnieka pabal-
sta apmērs pārsniedz Ls 11,51 dienā, izmaksā-
jamā pabalsta maksimālais apmērs dienā ir Ls 
11,51 + 50% no summas virs Ls 11,51. 

Informācija no Latvijas Republikas Labklājī-
bas ministrijas mājas lapas.  
 
 
 

Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes sociālo darbinieku  

apmeklētāju pieĦemšanas laiks 
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Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

Izdevumu veidoja:R.Volkova; A.Karačkova, 

Godā sēd man  māsiĦa,  
Godā deg uguntiĦš. 
1.februārī Ratnieku TN 
notika novada folkloras 
kopu  sadziedāšanās 
pasākums veltīts Sveču 
dienai.Ar savu klātbūt-
ni  to pagodināja Rē-
zeknes dekanāta de-

kāns, Rēzeknes Sāpju Dievmātes , Dukstigala, 
Prezmas draudžu prāvests  P.ZeiĜa. 
     Pasākumu ievadīja mājnieku- Ratnieku folklo-
ras  draugu kopas un Rogovkas etnogrāfiska an-
sambĜa garīgie dziedājumi Dievmātes godam. 
  Šodien mēs dzīvojam mo-
dernā, civilizētā pasaulē, 
kur mūsu eksistence nemaz 
nav iedomājam bez svarīga 
elektroenerăijas avota-
elektrības. Elektrība atvieg-
lo cilvēka dzīvi, nes gaismu, 
darbina sarežăītas iekārtas. 
Taču tālā , sirmā senatnē 
cilvēki dzīvoja  pie sveču un 
skalu gaismas. Tie  bija vie-

nīgie gaismas un siltuma nesēji, izĦemot Saules 
gaismu un siltumu. 
Bet sveces loma  nav mazinājusies  arī mūsdienās: 
tā simbolizē mūsu Pestītāja Kristus gaismu; ar sve-
cīti mēs ievadām bērniĦu lielajā dzīvē; sveci lie-
kam  galdā  dažādos  godos un  svinībās; ar sve-
cēm rokās izvadām cilvēku pēdējā gaitā. 
  Sekosim  Kristus gaismai  arī ikdienā, lai neno-
maldītos tumsā un tukšas dzīves platajos lielceĜos! 
 Pasākumā uzstājās Fr.Trasuna muzeja folkloras 
kopa “Kolnasāta”, Verēmu TN folkloras kopa 
„VORPA”,  etnogrāfiskais ansamblis ”Rikava” , 
Ozolmuižas folkloras kopa “ ŪzuleĦi” un folkloras 
kopa “Lūznavieši” . 
    Lielu jautrību zālē izraisīja “latgales geišu” uz-
stāšanās ( tās atveidoja Rēzeknes pilsētas KN fol-
kloras kopas “RŪTA” dziedātājas )un “ŪzuleĦu” 
rotaĜas un rotaĜdejas. 
Sveču dienai veltīto pasākumu pavadījām siltuma, 
sirsnības un mīĜuma gaisotnē. Paldies Ratnieku 
TN vadītajai un folkloras draugu kopai par cienas-
tu, sirsnīgu uzĦemšanu un patīkamu gaisotni visa 
vakara gaitā. 
Verēmu TN folkloras kopas „VORPA”  

dalībniece   Janīna Brāle. 

ZIĥAS NO “KULTŪRAS GROZA” 

Konkursā uz jauniešu lietu speciālists vakanci tika izskatīti 5 pieteikumi. Izvērtējot visus iesnie-
gumus, vērtēšanas komisija nolēma , ka ar šī gada 1.februāri,  Vērēmu pagastā  ar jauniešu brī-

vā laika organizēšanu  nodarbosies jauniešu lietu speciāliste  Agita Gutāne.  

PASĀKUMI   FEBRUĀRĪ 
12121212.februārī  AizgavēĦa lustes lieliem un maziem .(sekot reklāmai) 
14.februārī   Jauniešu centra spēĜu zāles atklāšanas pasākums 
Romantisks vakars visām paaudzēm.  (sekot reklāmai)    

GATAVOSIMIES ZEMLEDUS makšėerēšanas sacensībām! 
2.martā  no plkst.9.00 līdz 14.00 ikviens makšėerēšanas mīĜotājs ir gaidīts  atklātajās zemledus mak-
šėerēšanas sacensībās, kuras notiks uz Adamovas ezera. (tiks organizēts transports)  To mērėis ir popu-
larizēt makšėerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu, turklāt sacensību rezultātā tiks no-
skaidroti labākie zemledus makšėerēšanas speciālisti gan komandu, gan individuālajā vērtējumā. 
 Par uzvarētāju individuālajā vērtējumā kĜūst sportists, kuram lielāks noėerto zivju svars. Par uzvarētā-
ju komandu vērtējumā kĜūst tā komanda, kurai ir lielāks noėerto zivju kopsvars. 
Tiks piešėirtas arī balvas par interesantāko makšėernieka ekipējumu u.c. 

PAR  PAKALPOJUMU IZCENOJUMIEM 
   Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes  2013.gada 7.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 
16.paragrāfs) “Par gāzes, atkritumu savākšanas un transportlīdzekĜu izmantošanas tarifu apstiprināšanu  
Vērēmu pagastā, no 2013.gada 11.marta Vērēmu pagastā noteiktas izmaiĦas izcenojumos par pakalpo-
jumiem: 
1. Sašėidrinātās gāzes izmantošana 1 kub.m.-Ls 2,66, (Ls 2,20+ Ls0,46 (PVN 21%); 
2. Atkritumu savākšana un izvešana  1,61(Ls 1,33+ Ls 0,28(PVN 21%) Ls cilv.mēnesī. 


